TORNEIOS CLASSE A

TORNEIOS CLASSE B

JOVENS (Iniciados + Infantis + Cadetes + Juniores)
SENIORES (Seniores + Juniores) + (outro escalão por opção)
(a distribuição deve permitir que todos os jogadores possam jogar
no seu escalão e no escalão seguinte, se existir)

Mìnimo dois escalões. Se forem dois: Iniciados + Infantis ou Infantis
+ Cadetes ou Cadetes + Juniores ou Juniores + Seniores
(a distribuição deve permitir que todos os jogadores possam jogar
no seu escalão e no escalão seguinte, se existir)

Sem limitação por entidade

Máximo de dois por área de jurisdição de uma Associação de TM
(independentemente da entidade que organiza)

Data exclusiva para a sua realização (dentro das datas apresentadas
como disponíveis)

Poderá haver mais do que um na mesma data

Todas as mesas iguais, toalheiros, mesas de árbitro e marcadores
também todos iguais entre si

Permitida a ausência de toalheiros (ou existência de sucedâneo) e
equipamento de várias marcas, excepto mesas que têm que ser as
mesmas para o mesmo escalão

Possibilidade de empréstimo de material por parte da FPTM
(mediante responsabilidade pelo transporte e prestação de caução)

Não há possibilidade de empréstimo de material pela FPTM

Mínimo 10x5 para Jovens e minimo 12x6 para seniores

Mínímos 10x5 para todos os escalões

Iluminação artificial mínimo 600 Lux

Iluminação artificial mínimo 400 LUX

Atletas filiados por, pelo menos 6 associações diferentes em masc e
4 em fem. Em metade das associações, pelo menos dois clubes diferentes de cada associação; em metade dos clubes presentes por cada
associação mais que um atleta

Sem restrições de participação

PARTICIPAÇÃO
DESPORTIVA

A competição não pode iniciar-se em nenhum dos dias antes das 9h.

LIMITAÇÃO DE
HORÁRIOS

A competição não pode iniciar-se em nenhum dos dias antes das 9h.
As finais têm que iniciar-se até às 19h de sábado e até às 18h de
Domingo nos Torneios de Jovens, e até às 20h de sábado e às 19h
de Domingo nos Torneios de Seniores

ESCALÕES

ENTIDADE

DATAS

MATERIAL

EMPRÉSTIMO
MATERIAL

ÁREAS DE JOGO
ILUMINAÇÃO
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TORNEIOS CLASSE A

TORNEIOS CLASSE B

Individuais: Iniciados - até 5,00; infantis - até 6,00; Cadetes - até 8,00
Juniores - até 9,00; Seniores - até 11,00

Individuais: Iniciados - até 2,50; infantis - até 3,00; Cadetes - até 4,00
Juniores - até 5,00; Seniores - até 6,00

Colectivas: uma classe - até 10,00; duas classes - até 13,00
três classes - até 15,00; Quatro ou mais classes - até 17,00
Inscrição colectiva facultativa

Colectivas: uma classe - até 5,00; duas classes - até 7,00
três classes - até 9,00; Quatro ou mais classes - até 11,00
Inscrição colectiva facultativa

Obrigatório o fornecimento das bolas oficiais de jogo (de plástico a
partir de 1/01/2015)

Não obrigatório o fornecimento de bolas

Obrigatório o fornecimento de água aos atletas

Não obrigatório o fornecimento de água aos atletas

REPRESENTANTE
FPTM

Obrigatória a presença de representante da FPTM, com alojamento
e refeições fornecidas pelo organizador

Não obrigatória a presença de representante da FPTM que poderá
comparecer ou ser convidado

REGULAMENTO
DO TORNEIO

Obrigatoriedade de existência de Regulamento pré-aprovado pela
FPTM

Obrigatoriedade de existência de Regulamento pré-aprovado pela
FPTM

ARBITRAGEM

Todos os árbitros oficiais, em número equivalente às mesas. Pelo
menos metade, árbitros nacionais. Juiz-árbitro obrigatório

Pelo menos metade de árbitros oficiais, sem exigência de nacionais
Juiz árbitro obrigatório

VALORES
MÁXIMOS DE
INSCRIÇÃO

BOLAS DE JOGO

ÁGUA

Obrigação de devolução pela entidade organizadora aos clubes
participantes de metade do valor por estes pago por inscrições
CONSEQUÊNCIAS Inibição de organização numa candidatura seguinte a Torneio de
INCUMPRIMENTO Classe A. Para voltar a ser candidato a classe A tem que organizar
um classe B com requisitos de classe A e solicitar a avaliação por
parte da FPTM

Inibição de organização numa candidatura seguinte a Torneio de
Classificação Nacional. Para voltar a ser candidato a Classe B tem que
organizar um Torneio sem classificação, com os requisitos de classe
B e solicitar a avaliação. Só passadas duas épocas pode candidatar-se
a um Torneio Classe A
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